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  2007لسنة  يدار إلفهــرس القضاء ا
  الصفحة  تاریخ الجلسة  رقم الطعن  المبـادئ  رقم م

        )أ (   

1. 

  إثبات
وجـــــــوب تقـــــــدیم المـــــــدعي  -

 -الـــــدلیل علـــــى مـــــا یدعیـــــه 
  .أساسه

  117 28/1/2007 ق 64/52

2. 

  اختصاص
اختصــــــــــــــاص القضــــــــــــــاء  -

اإلداري بنظــــــــــــــر دعــــــــــــــاوى 
الجنســـــیة ال یكـــــون إال عنـــــد 

أو وجـــود قـــرار إداري ســـلبي 
ایجابي من الجهة المختصة 

 -قانونــــــــا بمــــــــنح الجنســــــــیة 
  .أساس ذلك

  721 18/11/2007 ق 74/54

3. 

اختصــــــــــــــاص القضــــــــــــــاء  -
اإلداري بالفصـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي 
الطلبات التي یقـدمها األفـراد 
ــــــرارات  ــــــات بإلغــــــاء الق والهیئ

  .اإلداریة النهائیة ـ أساسه

  83  14/1/2007 ق 53/52
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  الصفحة  تاریخ الجلسة  رقم الطعن  المبـادئ  رقم م

4. 

إلـــــــزام جهـــــــة اإلدارة بتحویـــــــل  -
مقــررة لمرتــب الموظــف النســب ال

المغتــــــــرب یحــــــــرج عــــــــن والیــــــــة 
 .أساسه  -القضاء اإلداري 

  790 16/12/2007 ق 130/53

5. 
عدم اختصاص القضاء اإلداري 

  .أساسه  -بترقیة الموظف 
  318  25/3/2007  ق 118/52

6. 

طلب إحدى الجهـات العامـة قیـد 
العقــار محــل النــزاع باســم الدولــة 

ــــــة  ال یخــــــتص القضــــــاء  -اللیبی
  .أساس ذلك -بنظره  اإلداري

  289 11/3/2007 ق 15/53

7. 

ال یخـــــــــــــــتص القضـــــــــــــــاء  -
اإلداري بنظر دعاوى تسویة 
الوضـــــــــع الــــــــــوظیفي التــــــــــي 
یرفعهـــا العـــاملون بالشـــركات 

  .العامة ـ أساس ذلك

  548 3/6/2007 ق 56/53

8. 

ال یخــــتص القضــــاء اإلداري 
بنظــر المنازعــات التــي تقــوم 
ـــــــــــین الشـــــــــــركات العامـــــــــــة  ب

ینهـا وبـین والعاملین بهـا أو ب
غیرها مـن أشـخاص القـانون 

  .أساس ذلك -الخاص

  70 14/1/2007 ق 29/52
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9. 

ال یخـــــــــــــــتص القضـــــــــــــــاء  -
اإلداري بنظــــــــر المنازعــــــــات 
ــــود التــــي تجریهــــا  حــــول العق
اإلدارة وتنــــــزل فیهــــــا منزلــــــة 

  .بیان ذلك -األفراد

  442 6/5/2007 ق 33/53

10. 

یخــــــــــــتص القضــــــــــــاء اإلداري ال 
ـــــرارات  بنظـــــر دعـــــاوى إلغـــــاء الق

درة عن المؤتمرات الشـعبیة الصا
  .أساس ذلك -األساسیة

  545 3/6/2007 ق 34/53

11. 

ـــب الموظـــف  - الفصـــل فـــي طل
ـــــــزام جهـــــــة  العامـــــــل بالخـــــــارج إل
اإلدارة عــالج زوجتــه علــى نفقــة 
المجتمـــــــع، یخـــــــرج عـــــــن والیـــــــة 

  .أساس ذلك  -القضاء اإلداري

  715 18/11/2007 ق 65/53

12. 
ـــــــــــ القــــــــــرار اإلداري الــــــــــذي 

اري یخـــــــــتص القضـــــــــاء اإلد
  .شرطه -بنظره

  507 20/5/2007  ق 37/53

13. 

  أدلــة
تقــدیر األدلــة والموازنــة بینهــا 
من سلطة محكمة الموضـوع 

  .شرطه -

  ق 51/52

  

21/1/2007  100  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4  

 

  الصفحة  تاریخ الجلسة  رقم الطعن  المبـادئ  رقم م

14. 

تقــدیر األدلــة والموازنــة بینهــا 
من سلطة محكمة الموضـوع 

 .شرطه -
  

  247  11/3/2007  ق 98/52

15. 
تقــدیر األدلــة والموازنــة بینهــا 

مة الموضـوع من سلطة محك
  .شرطه -

  541 3/6/2007  ق 21/53

16. 
تقــدیر األدلــة والموازنــة بینهــا 
من سلطة محكمة الموضـوع 

  .شرطه -

  491  20/5/2007 ق 135/52

17. 

  أراض زراعیة
توزیـــــــــع المـــــــــزارع المستصـــــــــلحة 

مــــن القــــانون  16تطبیقــــا للمــــادة 
 .شرطه -1970 /123رقم 

  

  ق 144/52

  

15/4/2007  

  

368  

18. 

لمـــزارع صـــدور قـــرار توزیـــع ا
المستصـــلحة ممـــن ال یملكـــه 

 .أثره -قانونا 
  

  710  18/11/2007  ق 64/53
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19. 

  أراض عامة
ــــــ شــــــراء األراضــــــي العامــــــة  ـ
بقصــد بنــاء المســاكن علیهــا 

وجـــــــــوب -وبیعهـــــــــا للغیـــــــــر 
ــــــاء ونقــــــل  الشــــــروع فــــــي البن
ملكیـــة المســـاكن خـــالل مـــدة 

-محددة ، عدم التقید بذلك 
  . أثره

  ق 141/52

  

4/3/2007  

  
211  

20. 

  إعالن
عـــــــــالن األوراق القضـــــــــائیة إ

  .شرطه -الى النیابة العامة 

  ق 20/53

 

29/4/2007  

 

427  

21. 
إعـــــــــالن األوراق القضـــــــــائیة 

  .شرطه -الى النیابة العامة
  282 11/3/2007 ق 4/53

22. 
إعـــــــــالن األوراق القضـــــــــائیة 

  .شرطه-الى النیابة العامة 
  ق 115/52

 

18/3/2007  

 

306  

23. 
ــــــب محــــــامي  ــــــ إعــــــالن مكت ـ

ــــــــــــرة الخصــــــــــــم خــــــــــــالل الف ت
  .الصباحیة ـ أثره

  ق 91/52

 

11/2/2007  

 

146  
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24. 

إعــــــــــالن مكتــــــــــب محــــــــــامي 
ــــــــــــرة  الخصــــــــــــم خــــــــــــالل الفت

  .الصباحیة ـ أثره
  

  396 22/4/2007 ق 10/53

25. 
ـ إعالن الطعن إلى الموطن 

 .شرطه -المختار
  488 13/5/2007 ق 53/53

26. 

ـ إعالن الطعن إلى الموطن 
  .شرطه -المختار

 

  463 13/5/2007 ق 11/53

27. 
اشــتمال ورقــة اإلعــالن  عــدم

 -علـــــى اســـــم المعلـــــن إلیـــــه 
  .أثره

  ق 88/52

 

11/2/2007  

 

143  

        )ت (   

28. 

  تأدیب
ـــــ  مجلـــــس التأدیـــــب األعلـــــى ـ

ــــــــل شخصــــــــا  رئیســــــــه ال یمث
اعتباریا،ولیســـــت لـــــه أهلیـــــة 

  .أثر ذلك  -التقاضي

  ق 51/52

  

 

21/1/2007  

 

100  
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29. 

ــــرار التأدیــــب  وجــــوب قیــــام ق
علــــــى ســــــبب یســــــوغ تــــــدخل 

اث أثـــر قـــانوني اإلدارة إلحـــد
بیــــان  -فـــي حـــق الموظـــف 

  .ذلك
  

  89 21/1/2007 ق 47/52

30. 
ترقیــــــــــة الموظــــــــــف ســــــــــلطة 

 -تقدیریـــــــــــة لجهـــــــــــة اإلدارة 
  .أساس ذلك

  ق 94/53

 

17/6/2007  

  

593  

31. 

عــــــــــدم جــــــــــدوى االحتجــــــــــاج 
ـــــــة  بأحكـــــــام قضـــــــائیة بالترقی

 -صــــــــادرة لصــــــــالح الغیـــــــــر
  .أساس ذلك

  ق 94/53

 

17/6/2007  

 

593  

32. 

  ترخیص
ـــــــــ رخیص أو جـــــــــواز تعـــــــــدیل الت

سـحبه وفقــا لمتطلبـات المصــلحة 
  .بیان ذلك -العامة

  ق 124/52

  

25/3/2007  

  

330  

33. 

  تعویض

إلزام جهـة اإلدارة بـالتعویض 
  .شرطه -عن أخطائها

  816 23/12/2007 ق 138/53
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  الصفحة  تاریخ الجلسة  رقم الطعن  المبـادئ  رقم م

34. 
إلغـــاء القـــرار اإلداري وتنفیـــذ 
حكم اإللغاء قد یعد تعویضا 

  .أساس ذلك-

  ق 96/52

  

11/3/2007  

  

243  

35. 
لقـــرار اإلداري وتنفیـــذ إلغـــاء ا

حكم اإللغاء قد یعد تعویضا 
  .أساس ذلك -

  715  18/11/2007  ق 65/53

36. 
تقــدیر التعــویض مــن ســلطة 

  .محكمة الموضوع ـ شرطه
  ق 122/53

 

2/12/2007 766  

37. 

عــــدم بیــــان الحكــــم عناصــــر 
التعــــــویض عــــــن   الضــــــرر 

  .المادي ـ أثره
  

  ق 111/52

 

18/3/2007  

 

293  

38. 
ر عــــدم بیــــان الحكــــم عناصــــ

التعــــــویض عــــــن   الضــــــرر 
  .المادي ـ أثره

  ق 56/52

  

21/1/2007  

  

105  

39. 
ــــــــرارات  التعــــــــویض عــــــــن الق

  .شرطه-اإلداریة
  641  24/6/2007  ق 110/53

40. 
ــــــــرارات  التعــــــــویض عــــــــن الق

  .شرطه-اإلداریة
  624  24/6/2007  ق 93/53
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41. 
الحكــــــــــم بــــــــــالتعویض عــــــــــن 

  .شرطه -الضرر المادي
  361  8/4/2007  ق 137/52

42. 
ــ مســؤولیة جهــة اإلدارة عــن  ـ

  .شرطها -التعویض
  94 21/1/2007 ق 49/52

43. 
مســـــؤولیة جهـــــة اإلدارة عـــــن 

  .شرطها -التعویض
  741  2/12/2007  ق 76/53

44. 
ــ مســؤولیة جهــة اإلدارة عــن  ـ
ــــــــرارات  التعــــــــویض عــــــــن الق

  .اإلداریة ـ شرطها

  582 10/6/2007 ق 81/53

45. 
مسؤولیة جهة اإلدارة عـن التعـویض ـ 

  .شرطها عن القرارات اإلداریة ـ
  67 14/1/2007 ق 22/52

46. 

  تقادم
اعتبــار المرتــب مــن الحقــوق 

  .الدوریة المتجددة ـ أثره

  ق 118/53

 

24/6/2007  

 

649  

47. 

أقســـاط المنـــافع النقدیـــة الشـــهریة 
التـــــي تــــــدفع للعـــــاملین لحســــــاب 
أنفسهم یسـقط حـق المطالبـة بهـا 

أســاس  -بمضــي خمــس ســنوات
  .ذلك

  783  9/12/2007  ق 128/53
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  الصفحة  تاریخ الجلسة  رقم الطعن  المبـادئ  رقم م

48. 
لعمـــل ال تعتبــر مانعـــا عالقــة اـــ 

أدبیا یحول دون المطالبة بالحق 
  .أساس ذلك-

  240 11/3/2007 ق 85/52

49. 
ــــ الجهــــل بــــالحق مــــانع مــــن  ـ

  .أساسه -سریان التقادم
  496 20/5/2007 ق 31/53

50. 

ـــــ الحـــــق فــــي رفـــــع الـــــدعوى 
بتســــویة المعـــــاش التقاعـــــدي 

  -تسقط بخمس عشرة سنة
  .أساس ذلك 

  385  18/4/2007  ق 139/52

فع بالتقـــــادم مـــــن الـــــدفوع الـــــد .51
  .أثر ذلك  -الموضوعیة

  824 23/12/2007 ق 140/53

52. 
مكافـــأة مالیـــة نظیـــر أعمـــال 
بــالتكلیف ال تعـــد حقــا دوریـــا 

  .متجددا ـ أثر ذلك

  534 27/5/2007 ق 58/53

53. 

  تقاعد
انتهـــــــــاء خدمـــــــــة العســـــــــكري 
بســــبب العجــــز الكلــــي لغیــــر 
إصـــــــابة العمـــــــل أو مـــــــرض 
المهنــــــة اســــــتحقاقه لمعــــــاش 

أو لمكافــــــأة رهــــــین  تقاعــــــدي
  .بمدة خدمته ـ أساس ذلك

  ق 112/53

 

17/6/2007  

 

601  
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54. 

ــ انتهــاء خدمــة العســكري بســبب  ـ
العجز الكلي لغیر إصابة العمل 
أو مــــــــرض المهنــــــــة اســــــــتحقاقه 
لمعاش تقاعدي أو لمكافأة رهین 

  .بمدة خدمته ـ أساس ذلك

  577 10/6/2007 ق 77/53

55. 

ــــوغ رجــــل القضــــاء ســــن  ــــ بل ـ
ة وصدور حكـم انتهاء الخدم

الحــــق  بتعــــدیل عمــــره بعــــد 
لســنة  7العمــل بالقــانون رقــم 

  .أثره-میالدیة 1428

  666 21/10/2007 ق 95/53

56. 
خضــــوع منازعــــات العســــكري  -

المتقاعـــــــــد ألنظمـــــــــة الضـــــــــمان 
  .أساسه -االجتماعي 

  794 16/12/2007 ق 131/53

57. 
خضــــوع منازعــــات العســــكري  -

المتقاعـــــــــد ألنظمـــــــــة الضـــــــــمان 
  .سهأسا -االجتماعي 

  810  23/12/2007  ق 136/53

58. 

تحدیـــد تـــاریخ انتهـــاء خدمـــة 
ـــذي ثبـــت عجـــزه  الموظـــف ال
الصــــحي بقــــرار مــــن اللجنــــة 
الطبیــــة موكــــول الــــى الجهــــة 

  .بیان ذلك -التي یتبعها 

  601  17/6/2007  ق 112/53
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59. 

تحدیـــد تـــاریخ انتهـــاء خدمـــة 
ـــذي ثبـــت عجـــزه  الموظـــف ال
الصــــحي بقــــرار مــــن اللجنــــة 

هــــة الطبیــــة موكــــول إلــــى الج
  .بیان ذلك -التي یتبعها 

  577  10/6/2007  ق 77/53

60. 
صــــــدور قـــــــرار اللجنـــــــة الطبیـــــــة 

  .أثره-بتقریر العجز الصحي 
  794 16/12/2007 ق 131/53

61. 
ضـــــم مـــــدة خدمـــــة اعتباریـــــة 
للعســــــــــكریین مــــــــــن الجهــــــــــة 

  .أثره -المختصة بذلك 

  831 30/12/2007 ق 146/53

62. 
التقاعــــــــــــــــد االختیــــــــــــــــاري  -

  .أساسه-للموظف 
  745 2/12/2007 ق 105/53

63. 
مفـــردات المعـــاش الضـــماني 
للمتقاعــــــــد اختیاریــــــــا كیفیــــــــة 

  .بیان ذلك -احتسابها 

  745 2/12/2007 ق 105/53

64. 

  جامعة
ــــدریس  ــــة الت انقطــــاع عضــــو هیئ
عــن العمــل یطبــق بشــأنه قــانون 

 55الخدمــــــــــــة المدنیــــــــــــة رقــــــــــــم 
  .أساس ذلك- 1976لسنة

  ق 98/53

  

25/11/2007  

  

732  
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65. 
ســـــــة اســـــــتحقاق الموفـــــــد للدرا

بالخارج  لمرتبـه عنـد العـودة 
  .شرطه -الى الوطن 

  402 29/4/2007 ق 146/52

66. 
ـ إیفاد للدراسة بالخارج مدتـه 

  .أساس ذلك-، شروطه 
  402 29/4/2007 ق 146/52

67. 
ـــ للجامعــة ســلطة تقدیریــة واســعة 
في تعیین أعضاء هیئة التدریس 

  .أساس ذلك -بها 

  475  13/5/2007  ق 24/53

  

68. 
ــــــــــــة مــــــــــــنح اإلجــــــــــــازة  العلمی

  .شرطه -الماجستیرـ
  769  9/12/2007  ق 68/53

69. 

  جنسیة

تقدیم طلـب الحصـول علـى الجنسـیة 
إلى غیر مخـتص ، رده علـى الطلـب 
ال یــؤثر فــي المركــز القــانوني لمقــدم 

  .أساسه -الطلب 

  ق 74/54

  

18/11/2007  

 

721  

70. 

  حكم

إثبــــــــــــات الحكــــــــــــم أن انقطــــــــــــاع 
المطعون ضـده عـن العمـل كـان 

  .قصورال  -بعذر مشروع 

  ق 40/52

 

4/3/2007  

 

175  
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71. 

ـــــــ إثبـــــــات الحكـــــــم حصـــــــول  ـ
إجـراء مــن إجـراءات الــدعوى 
ال یقبـــــــــل الطعـــــــــن فیـــــــــه إال 

  .بیان ذلك -بالتزویر

  803 16/12/2007 ق 22/54

72. 
-ـ إیداع الحكم بعد المیعاد 

  .أثره
  300 18/3/2007 ق 113/52

73. 
ـــ حجیــة الحكــم قاصــرة علــى 

بیـــان  -أطـــراف النـــزاع فیـــه 
  .ذلك

  285 11/3/2007 ق 5/53

74. 

ســــــــكوت اإلدارة عــــــــن اإلجــــــــراء 
الباطـل ال یجعلــه صـحیحا مهمــا 

ــــزمن القضــــاء خــــالف  -طــــال ال
  .قصور -ذلك 

  779  9/12/2007  ق 126/53

75. 
طلـــــب إعـــــادة الـــــدعوى الـــــى 

  .شرطه -المرافعة رفضه
  757  2/12/2007  ق 114/53

76. 
ـــى  ـــع الكاتـــب عل ـــ عـــدم توقی ـ

 .أثره -الحكم 
105/52 11/3/2007 252  

77. 
عـــدم ذكــــر اســـم المحكمــــة التــــي 

 .أثره -أصدرت الحكم 
  183 4/3/2007 ق 43/52
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  269 11/3/2007 ق 1/53 .شرطه -الحكم بسبق الفصل  .78

79. 
الحكــــم بعــــدم قبــــول الــــدعوى 
لعــــدم المصــــلحة عنــــد نظــــر 

  .الشق المستعجل ـ أثره

  337  1/4/2007  ق 125/52

80. 

الحكـم فــي طلــب وقــف تنفیــذ 
القــرار اإلداري یحــوز حجیــة 

ألمـــر المقضـــي فیمـــا فصـــل ا
فیه من مسائل فرعیـة تتعلـق 
باختصاص المحكمـة وقبـول 

  .أساس ذلك -الدعوى 

  569 10/6/2007 ق 61/53

81. 

الحكم في طلب وقف تنفیذ ـ 
القــرار اإلداري یحــوز حجیــة 
األمـــر المقضـــي فیمـــا فصـــل 

 -فیــــــه مــــــن مســــــائل فرعیــــــة
  .أساس ذلك

  760 2/12/2007 ق 121/53

82. 
نفیــذ الحكـم فــي طلــب وقــف ت

 -حجیتـــــه  -القـــــرار اإلداري
  .بیان ذلك

  303 18/3/2007 ق 114/52

83. 
ـ الحكم في طلب وقف تنفیذ 

 -القـــــــــرار اإلداري حجیتـــــــــه 
  .بیان ذلك

  247 11/3/2007 ق 98/52
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84. 
ـ الحكم في طلب وقف تنفیذ 

 –القـــــــــــرار اإلداري حجتـــــــــــه 
  .بیان ذلك 

  695  11/11/2007  ق 103/53

85. 
ـــــ النطــــق بــــالحكم مــــن غیــــر 

ئة التـي سـمعت المرافعـة الهی
  .أثره -

  252 11/3/2007 ق 105/52

86. 

وجـــــوب أن یقتصـــــر الحكـــــم 
ـــرار اإلداري علـــى  بإلغـــاء الق

وروده  -المطعـــــون ضـــــدهم 
  .أثره -مطلقا 

  157 11/2/2007 ق 94/52

87. 
 -وجــــوب تســــبیب األحكــــام 

  .أساس ذلك
  381 15/4/2007 ق 149/52

88. 
وجــــوب التصــــدي لمســــألة قبــــول 

ـــــــــل الفصـــــــــل ـــــــــدعوى قب ـــــــــي  ال ف
  .أساس ذلك -الموضوع 

  314  25/3/2007  ق 117/52

89. 

  خبرة
ـ االستعانة بأهـل الخبـرة مـن 

 -ســـلطة محكمـــة الموضـــوع 
  .بیان ذلك

  

  ق 60/53

 

  

6/5/2007  

 

451  
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90. 

  خصومة
ـ تنتهي الخصومة في الشـق 
المســـــتعجل مـــــن الـــــدعوى ، 
بصدور حكم في موضـوعها 

  .أثر ذلك -

  
 ق 107/53

  
11/11/2007 

698  

91. 

ــــة ـــــ توج یــــه الخصــــومة إلــــى اللجن
الشــعبیة العامــة كــاف ولــو لــم تكــن 
إلحدى اللجان الشـعبیة التـي تشـرف 

  .أساسه -علیها الصفة 

  ق 139/53

  

23/12/2007  

  

820  

92. 

ــــ  توجیــــه الخصــــومة إلــــى اللجنــــة ـ
الشــعبیة العامــة یغنــي عــن اختصــام 
الجهات اإلداریة األخـرى ذات الصـلة 

  .أساس ذلك -

  787  9/12/2007  ق 129/53

93. 

  دعوى

ـــــه  ـــــدعوى تســـــتقل ب ـــــف ال ـــــ تكیی ـ
  .أثر ذلك-محكمة الموضوع 

  

  ق 141/53

  

  

30/12/2007  

  

827  

  

94. 

دعـــــوى اإللغـــــاء توجـــــه إلـــــى 
القــرارات الصــادرة مــن لجــان 
ـــــیس  ـــــة ، ول الطعـــــون العقاری

 -إلــــى قــــرارات التخصــــیص 
  .أساس ذلك

  563 3/6/2007 ق 66/53
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95. 
ـــــ دعـــــوى التســـــویة أساســـــها  ـ

ء اختالفها عـن دعـوى اإللغـا
  .ـ بیان ذلك

  835 30/12/2007 ق 147/53

96. 
ـــ دعـــوى التســـویة عـــدم تقیـــد  ـ

  .أساسه -رفعها بمیعاد
  179 4/3/2007 ق 41/52

97. 
ـــ دعـــوى التســـویة عـــدم تقیـــد  ـ

  .أساسه -رفعها بمیعاد
  741  2/12/2007  ق 76/53

98. 
ـــــــــ شــــــــرط المصــــــــلحة فــــــــي 

  .أساسه -الدعوى
  620  24/6/2007  ق 85/53

99. 
ـــــــــ شــــــــرط المصــــــــلحة فــــــــي 

  .أساسه -الدعوى
  660  21/10/2007  ق 48/53

100. 

ــــــــــ طریقـــــــــة رفـــــــــع الـــــــــدعوى 
ـــــــع  ـــــــة ، وجـــــــوب توقی اإلداری
محام علـى صـحیفة الـدعوى 

 .أساس ذلك-

  215 11/3/2007 ق 60/52

101. 

ــــــــ القضـــــــاء فـــــــي موضـــــــوع 
الدعوى یعتبر قضاء ضمنیا 

  . بیان ذلك -بقبولها شكال 

  526  27/5/2007  ق 50/53
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102. 
المنازعــة اإلداریــة، مناطهــا قیــام 

 -لنــزاع واســتمراره بــین طرفیهــا ا
  .أثره -تخلف ذلك 

  337  1/4/2007  ق 125/52

103. 
میعاد رفـع دعـوى اإللغـاء سـتون 
یوما تبدأ من تاریخ نشر القـرار، 

  .أو العلم الیقیني به

  670 11/11/2007 ق 70/53

104. 

ــــائي  ــــأن الحكــــم الجن ــــدفع ب ال
باإلدانــــة الــــذي انبنــــى علیــــه 
القــــــــــــرار اإلداري قــــــــــــد تــــــــــــم 

  .أثره -نقضه

  559  3/6/2007  ق 65/52

105. 

ــــ الــــدفع بــــأن الطــــاعن مــــن  ـ
غیــــــــر المنتفعــــــــین بأنظمــــــــة 
الضــــمان االجتمــــاعي، دفــــع 

 .أثره -موضوعي

  737 25/11/2007 ق 100/53

106. 
ـ الـدفع بالتقـادم دفـع جـوهري 

  .أثره -عدم الرد علیه  -
  649  24/6/2007  ق 118/53

107. 

الدفع ببطالن تقریر الخبـرة ـ 
، لعـــدم بیانـــه كیـــف توصـــل 

لـــــى النتیجـــــة التـــــي انتهـــــى إ
عـــدم  -إلیهـــا، دفـــع جـــوهري 

 .أثره -الرد علیه 

  729 25/11/2007 ق 96/53
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108. 
ـــــــدفع بعـــــــدم تخصـــــــص  ـــــــ ال ـ

 .شرطه-الخبیر 
  522 27/5/2007 ق 49/53

109. 
ـــــ  الـــــدفع بعـــــدم تســـــبیب القـــــرار ـ

اإلداري ال إلـــزام علـــى المحكمـــة 
 .أساس ذلك -بالرد علیه 

  484 13/5/2007 ق 25/53

  

110. 
دیم الــــــدلیل علــــــى ــــــ وجــــــوب تقـــــ

  .أثره -صحة الدفع تخلف ذلك 
  725  25/11/2007  ق 82/53

111. 
ـــ وجـــوب رد الحكـــم علـــى الـــدفع  ـ

 .الجوهري تخلف ذلك ـ أثره
  261 11/3/2007 ق 110/52

        )ش (   

112. 

  شرطة
ــــــة  ــــــ اســــــتحقاق عضــــــو هیئ ـ
الشـــرطة المرتـــب بعـــد إعـــادة 

  .أساسه -تعیینه

  ق 13/53

  

13/5/2007  

  

466  

  

113. 
لشرطة فـي وقـت معـین ترقیة رجل ا 

مـة تسـتقل جهـة اإلدارة  مسألة مالء
  .بیان ذلك -بتقدیرها 

  13/5/2007  ق 13/53
466  
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114. 

حســـــاب ســـــن التقاعـــــد لرجـــــل ــــــ 
ـــه إلـــى شـــهادة  الشـــرطة یرجـــع فی
المیالد المقدمة عند التعیـین فـي 

  .أساس ذلك -الخدمة 

  701  18/11/2007  ق 11/52

115. 
ـ فصل رجـل الشـرطة لغیابـه 

 .سهأسا -دون عذر
  309 18/3/2007 ق 116/52

116. 
بشـأن  1992لسـنة  10القانون رقم 

األمن والشرطة، تطبیقـه بـأثر رجعـي 
  .أساس ذلك -غیر جائز

  471 13/5/2007 ق 22/53

117. 
ـــــ مــــنح اإلذن بــــالتحقیق مــــع 
ضـــــــــابط الشـــــــــرطة الجهـــــــــة 

 .المختصة به ـ أساس ذلك

  235 11/3/2007 ق 76/52

118. 
  ضمان

ـــــــب فـــــــي  ـــــــ احتســـــــاب المرت ـ
 .شرطه -الضمانيالمعاش 

  ق 108/52

 

11/3/2007 257  

  

119. 
ـــــــب فـــــــي  ـــــــ احتســـــــاب المرت ـ

  .شرطه-المعاش الضماني 
  200  4/3/2007  ق 103/52

120. 
احتساب مقابل العمـل اإلضـافي 
فــــــي حســــــاب تســــــویة المعــــــاش 

  . شرطه -الضماني 

  121  28/1/2007  ق 69/52
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121. 

ــــــ احتســــــاب مقابــــــل العمــــــل  ـ
اإلضافي فـي حسـاب تسـویة 

  .شرطهالمعاش الضماني ـ 

  257  11/3/2007  ق 108/52

122. 

احتساب مقابل العمـل اإلضـافي 
فــــــي حســــــاب تســــــویة المعــــــاش 

  .الضماني ـ شرطه

  200  4/3/2007  ق 103/52

123. 

ـ استحقاق المعاق منحة اإلعانة 
ـــارا مـــن أول  ـــة یثبـــت اعتب المنزلی

 -الشـــهر التـــالي لتقدیمـــه الطلـــب
  .أساس ذلك

  75  14/1/2007  ق 42/52

124. 
ــــ انتهــــاء خدمــــة المضــــمون  ـ
دون إرادتــــه  عودتــــه للعمــــل 

 .ورده قیمة اإلعانة ـ أثره

  166 4/3/2007 ق 30/52

125. 

انتهــــــاء عمــــــل المضــــــمون -
وصـــرف اإلعانـــة اإلجمالیـــة 
ـــــــــم  ـــــــــانون رق ـــــــــي ظـــــــــل الق ف

عودتـــــــه لســـــــابق  13/1980
عملـــه ال یجـــوز لـــه رد قیمـــة 
اإلعانـة وال تحســب لــه المــدة 

ـــــان  -التـــــي دفعـــــت عنهـــــا بی
 .ذلك

  685 11/11/2007 ق 92/53
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126. 
ــ ربــط المعــاش الضــماني   -ـ

 .أساسه -كیفیته
  606 17/6/2007 ق 116/53

127. 
ــــ عــــدم جــــواز احتســــاب عــــالوة  ـ
العمــل اإلضــافي ضــمن مفــردات 

 .المعاش الضماني ـ أساس ذلك

  357 8/4/2007 ق 134/52

128. 
ــــ عــــدم جــــواز احتســــاب عــــالوة  ـ
العمــل اإلضــافي ضــمن مفــردات 

  .لكالمعاش الضماني ـ أساس ذ

  613  24/6/2007  ق 74/53

129. 
ــ الجمــع بــین المعــاش الضــماني  ـ

 .شرطه -ودخل آخر
  126  28/1/2007 ق 72/52

130. 
ــــ المعـــاش التقاعـــدي یعتبـــر 
مـــــــــــــن الحقـــــــــــــوق الدوریـــــــــــــة 

  .المتجددة ـ أساس ذلك

  530  27/5/2007  ق 54/53

131. 
ــــ المعـــاش الضـــماني یعتبـــر مـــن 

  .الحقوق الدوریة المتجددة ـ أثره
  121  28/1/2007  ق 69/52

132. 

مكافأة التكریم عن سـنوات الخدمـة ــ 
لقطـــاع الـــنفط ال تـــدخل فـــي حســـاب 
المرتــب أو األجــر الــذي یســوى علــى 

أســاس  -أساســه المعــاش الضــماني
  .ذلك

  459  13/5/2007  ق 102/52
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133. 
ـ معاش الشیخوخة كیفیة 

  .أساس ذلك -احتسابه 
  551  3/6/2007  ق 57/53

134. 

  طعن
ــــاب  ــــى قلــــم كت ــــ إعــــالن الطعــــن إل ـ

ـــم المطعـــون المح كمـــة مصـــدرة الحك
  .أساسه -بطالن -فیه

 27/5/2007 ق 44/53

516 

 

135. 
ــــاب  ــــى قلــــم كت ــــ إعــــالن الطعــــن إل ـ
ـــم المطعـــون  المحكمـــة مصـــدرة الحك

  .أساسه -بطالن -فیه

  610  24/6/2007  ق 73/53

136. 
ـــ إعــالن الطعــن إلــى النیابــة 

 .شرطه -العامة
 56 7/1/2007 ق 133/51

137. 

إعـالن الطعـن إلـى مكتـب محــام 
دون إثبات أن المطعون ضده  ،

ــارا لــه فــي  قــد اتخــذه موطنــا مخت
 .أثره -ورقة إعالن الحكم 

 463 13/5/2007 ق 11/53

138. 

ــ إعــالن الطعــن إلــى مكتــب  ـ
المحامـــــــــــــاة الشـــــــــــــعبیة دون 
إثبـــات  أن المطعـــون ضــــده 
قــد اتخــذه موطنــا مختــارا لــه 
فـــي ورقـــة إعـــالن الحكـــم ـ 

 .أثره

 488 13/5/2007 ق 53/53
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139. 
ـــداع صـــو  ـــ إی رة ناقصـــة مـــن ـ

  .أثره -الحكم المطعون فیه
  456  13/5/2007  ق 77/52

140. 
ـــ رفـــع الطعـــن بتوكیـــل خـــال  ـ
مــن توقیــع الموكــل علیــه ـ 

  .أثره

  114  28/1/2007  ق 61/52

141. 
ـــــع الطعـــــن مـــــن محـــــام  ـــــ رف ـ
خــــــاص عــــــن جهــــــة إداریــــــة 

  .عامة ـ أثره

  228  11/3/2007  ق 67/52

142. 
ـ شرط المصلحة في الطعـن 

  .أساس ذلك -اإلداري
  346  1/4/2007  ق 128/52

143. 
ــــ عـــدم إعـــالن الطعـــن إلـــى 
جمیـــع المطعـــون ضـــدهم ـ 

  .أثره

 538 27/5/2007 ق 79/53

144. 
ـــ عــدم إعــالن الطعــن خــالل 

 .أثره-المیعاد القانوني 
 439 6/5/2007 ق 27/53

145. 

ــ عــدم إعــالن الطعــن وعــدم  ـ
ــــة إعالنــــه خــــالل  إیــــداع ورق

  .المیعاد القانوني ـ أثره

  399  22/4/2007  ق 16/53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


26  

 

  الصفحة  تاریخ الجلسة  رقم الطعن  المبـادئ  رقم م

146. 

ــان الطــاعن ماهیــة  ــ عــدم بی ـ
الــدفوع الجوهریــة التــي یجــب 
علـــــى الحكـــــم إیرادهـــــا والـــــرد 

 .أثره -علیها

 309 18/3/2007 ق 116/52

147. 

عــــدم بیــــان الطــــاعن ماهیــــة 
الــدفوع الجوهریــة التــي ینعــى 
ـــــى الحكـــــم عـــــدم إیرادهـــــا  عل

  .أثره -والرد علیها

 569 10/6/2007 ق 61/53

148. 
عــدم تقــدیم الطــاعن الــدلیل علــى 

 .أثره -حة أوجه النعي ص
 510 20/5/2007 ق 40/53

149. 
عـــــــــدم جـــــــــواز قیـــــــــام المتـــــــــدخل 
انضـــمامیا بـــالطعن علـــى الحكـــم 

  .أساس ذلك-استقالال 

  297  18/3/2007  ق 112/52

150. 
عـــــــــدم جـــــــــواز قیـــــــــام المتـــــــــدخل 
انضـــمامیا بـــالطعن علـــى الحكـــم 

  .أساس ذلك -استقالال 

  140  11/2/2007  ق 86/52

151. 

عـــــدم جـــــواز قیـــــام المتـــــدخل 
ضـــــــمامیا بـــــــالطعن علـــــــى ان

أســــــاس  -الحكـــــم اســــــتقالال 
  .ذلك

  657 21/10/2007 ق 52/53
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152. 
ـــ ال یجـــوز إبـــداء أســـباب جدیـــدة 
لـــــــــم تعـــــــــرض علـــــــــى محكمـــــــــة 

  . أساس ذلك -الموضوع 

  350  1/4/2007  ق 129/52

153. 

ال یجـــــوز إبـــــداء طلبـــــات أو 
أوجه دفاع جدیدة لم تعـرض 

ــــى محكمــــة الموضــــوع   -عل
  .أساس ذلك

 100 21/1/2007 ق 51/52

154. 

ـــــــي  ـــــــالنقض ف میعـــــــاد الطعـــــــن ب
األحكـــــام الصـــــادرة مـــــن محـــــاكم 
االســــتئناف بهیئــــة قضــــاء إداري 
ســـتون یومـــا مـــن تـــاریخ إعـــالن 

 .أساس ذلك -الحكم 

  504  20/5/2007  ق 35/53

  

155. 

ـــــ وجـــــوب إعـــــالن صـــــحیفة  ـ
الطعــــــــــن إلــــــــــى المطعــــــــــون 
ضدهم خالل الخمسة عشـر 

ــــه  ــــر ب ــــة للتقری  -یومــــا التالی
 .أساسه

 627 24/6/2007 ق 99/53

156. 

ــــ وجـــوب إیـــداع أصـــل ورقـــة 
إعـــــــــــالن الطعـــــــــــن خـــــــــــالل 
عشرین یومـا مـن التقریـر بـه 

  .تخلف ذلك ـ أثره -

  749  2/12/2007  ق 108/53
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157. 
وجــوب إیــداع صــورة رســمیة مــن 

ـــه  تخلـــف  -الحكـــم المطعـــون فی
  .أثره -ذلك 

  617  24/6/2007  ق 83/53

158. 
ـ وجوب إیداع صورة رسـمیة 

 -مــن الحكــم المطعــون فیــه 
  .أثره -تخلف ذلك

  519  27/5/2007  ق 45/53

        )ع (   

159. 

  عقارات
ـــــــ صـــــــدور قـــــــرار اإلخـــــــالء  ـ
اإلداري لعقــار مملــوك لجهــة 

مــــن غیــــر اللجــــان  -عامــــة 
  .أثره  -الشعبیة للشعبیات

  105  21/1/2007  ق 56/52

        )ق (   

160. 

  قرار

ـــــــم الیقینـــــــي  ـــــــ اســـــــتخالص العل ـ
بالقرار اإلداري وجوب أن یكـون 

 .سائغا، تخلف ذلك ـ أثره

 414 29/4/2007 ق 17/53

 

 

161. 
ـــ اســـتخالص العلـــم الیقینـــي  ـ
ــــالقرار اإلداري مــــن ســــلطة  ب

  .شرطه -محكمة الموضوع 

 652 21/10/2007 ق 36/53
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162. 
ـــ اســـتخالص العلـــم الیقینـــي  ـ
ــــالقرار اإلداري مــــن ســــلطة  ب

  .شرطه -محكمة الموضوع 

 175 4/3/2007 ق 40/52

163. 

ــــــ تضـــــمن صـــــحیفة الطعـــــن 
لقــرار اإلداري ملخصــا وافیــا ل

ــــــي عــــــن إرفــــــاق صــــــورة  یغن
  .أساس ذلك -منه

  430  29/4/2007  ق 26/53

164. 

خطاب رئیس إلـى مرؤوسـیه 
لــــــم یحــــــدث مركــــــزا قانونیــــــا 

 -ال یعد قرارا إداریـا -مؤثرا 
  .بیان ذلك

 585 10/6/2007 ق 88/53

165. 
سبب إصدار القـرار اإلداري 
یخضـــــــــع لتقـــــــــدیر محكمـــــــــة 

  .شرطه -الموضوع 

 451 6/5/2007 ق 60/53

166. 
ــــ صــــ دور القــــرار مــــن غیــــر ـ

  .أثره -مختص 
  346 1/4/2007 ق 128/52

167. 
عیب االنحراف بالسلطة هو 
عیــــب قصــــدي یتعــــین علــــى 

  .إثباته  -من یدعیه

  376  15/4/2007  ق 147/52
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168. 
الجهــة المختصــة  -قــرار إخــالء 

  .أساس ذلك -بإصداره
  499  20/5/2007  ق 32/53

169. 

قــــرار إخــــالء عقــــار مؤســــس 
 -علـــــــــى قـــــــــرار تخصـــــــــیص

لغـــــاء توجـــــه إلـــــى دعـــــوى اإل
قــــــرار التخصــــــیص، تخلــــــف 

  .ذلك ـ أثره

 389 22/4/2007 ق 126/52

  585  10/6/2007  ق 88/53  .ـ قرار إداري ـ تعریفه .170

171. 

قـــرار إداري غیـــر مشـــوب بعیـــب 
االختصـــاص الجســـیم، یتحصـــن 
من الطعن علیه باإللغـاء بفـوات 

ــا  أســاس  -المیعــاد المقــرر قانون
  .ذلك

 598 17/6/2007 ق 111/53

172. 

ار ترقیــة ال یســوغ الطعــن فیــه قــر 
إال بطریـــــــق دعـــــــوى اإللغـــــــاء ، 
تكییف الدعوى على أنها دعـوى 

  .أثره -تسویة وضع وظیفي 

 410 29/4/2007 ق 12/53

173. 

ـــــة  ـــــ قـــــرار النیابـــــة العامـــــة بإحال ـ
طلب باإلخالء إلى مركز األمـن 
الشــعبي المخــتص، ال یعــد قــرارا 

  .أساس ذلك -إداریا 

 354 8/4/2007 ق 132/52
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174. 

العلـــم الــــذي یجـــري بـــه میعــــاد  ــــ
الطعــــــن فــــــي القــــــرار یجــــــب أن 

أســـاس   -یكـــون یقینیـــا ال ظنیـــا 
  .ذلك

  131  4/2/2007  ق 81/52

175. 
ـــ العلــم الیقینــي بــالقرار اإلداري، 
 علــى مــن یــدعي حصــوله عــبء

  .بیان ذلك -إثباته 

 149 11/2/2007 ق 92/52

176. 

ـ العلم الیقیني بالقرار اإلداري ال 
یم شــكوى یســتنتج مــن مجــرد تقــد

 -بنقــــل محطــــة ألرض الطــــاعن
  .بیان ذلك

 196 4/3/2007 ق 100/52

177. 

القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن لجـــــان 
ــــــــارات ال تعــــــــد  تخصــــــــیص العق
نهائیـــة إال بعـــد التصـــدیق علیهـــا 

 . أساس ذلك -

 45 7/1/2007 ق 73/51

178. 
ـــــــرار  ـــــــ القضـــــــاء بوقـــــــف الق ـ
اإلداري رغــــــم تخلــــــف ركــــــن 

 .قصور -االستعجال 

 162 11/2/2007 ق 97/52

179. 
ـــــــ  ـــــــرار ـ القضـــــــاء بوقـــــــف الق

اإلداري رغــــــم تخلــــــف ركــــــن 
  .قصور  –االستعجال 

  691   11/11/2007  ق 97/53
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180. 

مجـــــرد طلـــــب قیـــــد عقـــــار باســـــم 
ــــــة ال تتحقــــــق فیــــــه  الدولــــــة اللیبی

أســــاس  -شــــروط القــــرار اإلداري
  . ذلك

  265  11/3/2007  ق 138/52

181. 
نشر قرار نـزع الملكیـة وٕایداعـه ـ 

ة السـجل العقـاري إجـراءات الحقــ
 . أثره-لصدوره 

 376 15/4/2007 ق 147/52

182. 
میعـــــاد الطعــــــن فــــــي القــــــرار 

 .اإلداري ـ أساس ذلك
 701 18/11/2007 ق 11/52

  59  7/1/2007  ق 5/52  .شرطه -وقف تنفیذ القرار اإلداري  .183

184. 
  446  6/5/2007  ق 43/53  .شرطه-وقف تنفیذ القرار اإلداري 

185. 
ـــ یشــترط للحكــم بوقــف تنفیــذ 

ي الجدیـــــــــــــــة القـــــــــــــــرار اإلدار 
  .بیان ذلك -واالستعجال

  204  4/3/2007  ق 104/52

186. 

  قضاة
اعتبــــار أعمــــال أعــــوان القضــــاة 
أعمـــاال نظیـــرة ألعمـــال أعضـــاء 

  .أساس ذلك-الهیئات القضائیة

  372  15/4/2007  ق 145/52
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187. 

  لجان
ــــــــ اعتمــــــــاد قــــــــرارت لجــــــــان  ـ
تخصـــــیص العقـــــارات منـــــاط 

-باللجنـــة الشـــعبیة للشـــعبیة 
 . أساس ذلك

 190 4/3/2007 ق 50/52

188. 
تخصـــیص العقـــار المشـــغول 

 .شرطه  -بالمخالفة
 342 1/4/2007 ق 127/52

189. 

تخصـــــــــــــــــــیص العقـــــــــــــــــــارات 
المملوكــة للدولــة یــتم بحســب 

أســـــاس  -أســـــبقیة الطلبـــــات 
 .ذلك

 170 4/3/2007 ق 33/52

190. 
صـــــــدور قـــــــرار بتخصـــــــیص 
عقار یمنع تخصیصه آلخر 

 .أساس ذلك-

 365 15/4/2007 ق 143/52

191. 

ن الطبیــة صــدور قــرار اللجــا
بتقریـــــــــر العجـــــــــز الصـــــــــحي 

یعد مجرد سـبب  -للموظف 
لتــدخل اإلدارة إلصــدار قــرار 

  .أثره-اإلحالة على التقاعد 

  644  24/6/2007  ق 113/53
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192. 

صــدور قــرار اللجــان الطبیــة 
بتقریـــــــــر العجـــــــــز الصـــــــــحي 
للموظـف ، یعـد مجـرد سـبب 
لتــدخل اإلدارة إلصــدار قــرار 

  .أثره -اإلحالة على التقاعد

  706  18/11/2007  ق 59/53

193. 
ـــــ صـــــدور قـــــرار مـــــن لجنـــــة  ـ

  .تخصیص العقارات أثره
  676  11/11/2007  ق 84/53

194. 

ـــــــ عــــــدم جــــــواز تخصــــــیص 
المباني المشغولة بالمخالفة، 

أســـــاس  -إال بعـــــد إخالئهـــــا 
  .ذلك

  186  4/3/2007 ق 46/52

195. 

لجنــــة المنازعــــات الضــــمانیة 
اختصاصــــــــــــها بمنازعــــــــــــات 

 -العســــــــــكریین المتقاعــــــــــدین
 .أساسه

 637 24/6/2007 ق 106/53

196. 

  مأذون
اختیـار المــأذون والسـماح لــه 
ــــة  ــــالجمع بــــین هــــذه الوظیف ب
ووظیفــــة أخــــرى ممــــا تســــتقل 

بیــــــــان  -بــــــــه جهــــــــة اإلدارة 
 .ذلك

 392 22/4/2007 ق 7/53
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197. 

یجب أن ال یتجاوز المـأذون 
فـــي عملـــه مـــا قررتـــه الئحـــة 

  .بیان ذلك-المأذونین 
 

 555 3/6/2007 ق 63/53

198. 

  محام
 –المحــامي ـــ تحدیــد أتعــاب 

  .أساس ذلك -طریقته
 

  220 11/3/2007 ق 66/52

  

199. 

ـــس  ـــ صـــدور قـــرار مـــن مجل ـ
ــــــب المحــــــامین بشــــــطب  تأدی
اسم محام ومنعه مـن مزاولـة 

  .مهنة المحاماة ـ أثره
  
  

  215  11/3/2007  ق 60/52

200. 

ـــــ قــــرار لجنــــة تقــــدیر أتعــــاب 
المحامــاة یعتبــر قــرارا إداریــا، 
ال یكفـــي توقیعـــه مـــن رئـــیس 

  .ذلك اللجنة ـ أساس
  

  422  29/4/2007  ق 19/53
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201. 

  محكمة
ـــــــ القاضـــــــي اإلداري یملـــــــك  ـ
 اتخــاذ اإلجـــراءات التنظیمیـــة

ــــــــــدعوى وتوجیههــــــــــا  فــــــــــي ال
أسـاس  -حسبما یراه مالئما 

  .ذلك

  63  7/1/2007  ق 6/52

202. 

وجـــوب فصـــل المحكمـــة فـــي 
مســـــألة قبـــــول الـــــدعوى قبـــــل 
الفصـــل فـــي موضـــوع الشـــق 

 .أساس ذلك -المستعجل 

 63 7/1/2007 ق 6/52

203. 

  مكافأة
صـــــرف مكافـــــأة للمجاهـــــدین 

  .أساسه -القدماء

 86 21/1/2007 ق 45/52

 

204. 

ـــــر  ـــــة بمكافـــــأة نظی ـــــ المطالب ـ
عمل في لجنـة اعتبارهـا مـن 

  .أثره -دعاوى التسویة

 526 27/5/2007 ق 50/53

205. 

  مسؤولیة
مســـــؤولیة جهـــــة اإلدارة عـــــن 

بیــــــان  -أركانهــــــا -أعمالهــــــا
 . ذلك

 633 24/6/2007 ق 102/53
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206. 

  موظف
تســـــاب األقدمیـــــة الســـــابقة اح

  .شرطه -على التعیین
 

 208 4/3/2007 ق 106/52

207. 

اســــتحقاق الموظــــف بــــدالت 
  .شرطه -ومزایا الوظیفة

  
  799  16/12/2007  ق 132/53

208. 

ــــز  ــــ اســــتحقاق عــــالوة التمیی ـ
وفقــــا لقــــرار اللجنــــة الشــــعبیة 

 -  1983/ 135العامــة رقــم  
  .شرطه

  

  278  11/3/2007  ق 3/53

209. 

ــــ اســــتحقاق عــــالوة ــــز  ـ التمیی
وفقــــا لقــــرار اللجنــــة الشــــعبیة 

 /75العامـــــــة للصـــــــحة رقـــــــم 
  . شرطه -1994

  

 14/1/2007  ق 44/52

  

79  

210. 
اســــتحقاق الموظــــف لمقابــــل 

 153 11/2/2007 ق 93/52 .شرطه  -العمل اإلضافي
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211. 
اســــتحقاق الموظــــف لمقابــــل 

 .شرطه  -العمل اإلضافي
 418 29/4/2007 ق 18/53

212. 
بیـین استحقاق الموظف من غیر اللی

 .شرطه -مكافأة نهایة الخدمة 
 117 28/1/2007 ق 64/52

213. 
ــــــد  انقطــــــاع الموظــــــف المجن
إلزامیـــــــا عـــــــن العمـــــــل بعـــــــد 

 .أثره -انفكاكه 

 484 13/5/2007 ق 30/53

214. 

ترقیــــة أفــــراد الشــــرطة إلــــى رتبــــة 
ضــابط فــي ظــل القــانونین رقمــي 

بشــــــــــــــأن  10/1992،  6/1972
  .شرطه -الشرطة

 

 285 11/3/2007 ق 5/53

215. 

یــــة المعــــوق بســــبب عملیــــات ترق
عســــكریة دفاعــــا عــــن الــــوطن ، 
یترتب علیها صرف فروق مالیة 

  .أساس ذلك -

  

  231  11/3/2007  ق 74/52
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216. 

ــ ترقیــة الموظــف لیســت حقــا 
وال فرضـــا واجبـــا علـــى جهـــة 

  .بیان ذلك -اإلدارة 
  

  589 17/6/2007  ق 89/53

217. 

ترقیـــــــــة الموظـــــــــف، مالءمتهـــــــــا 
ووقتها مـن مقتضـیات المصـلحة 

ة ، تقــــــدیر ذلــــــك متــــــروك العامـــــ
  . شرطه -لجهة اإلدارة 

  285  11/3/2007  ق 5/53

218. 

ترقیـــــــــة الموظـــــــــف، مالءمتهـــــــــا 
ووقتها مـن مقتضـیات المصـلحة 

تقـــــدیر ذلـــــك متـــــروك  -العامـــــة 
  .  لجهة اإلدارة ـ شرطه

  318  25/3/2007  ق 118/52

219. 

حـــــــــــاالت نقـــــــــــل الموظـــــــــــف  
  .بیان ذلك-وشروط إجرائه 

  

  53 7/1/2007 ق 115/51

220. 

ت النـــدب وشــروطه ـ حــاال
  .بیان ذلك

  

  49  7/1/2007  ق 104/51
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221. 

ــــــ صــــــرف عــــــالوة التمییــــــز  ـ
للعـــــــاملین بأقســـــــام األشـــــــعة 
ــــــــة  ــــــــوفر التغطی مشــــــــروط بت

  .المالیة ـ أثره
  

  109  28/1/2007  ق 57/52

222. 

ــــــ عــــــدم انطبـــــاق العــــــالوات 
المقــــــــــررة لمنتســــــــــبي هیئــــــــــة 
الشـــــــــرطة علـــــــــى منتســــــــــبي 

أســـــــاس  -الحـــــــرس البلـــــــدي
  .ذلك

  752  2/12/2007  ق 109/53

223. 
ـــ عــدم جــواز ترقیــة الموظــف 

أســــــاس -المجنــــــد اســــــتثنائیا 
  .ذلك

  775  9/12/2007  ق 124/53

224. 

ـ عقد استخدام الموظـف هـو 
الــــذي یحكــــم أي نــــزاع یثــــار 

  .وفق نصوصه ـ أساس ذلك
   

  94  21/1/2007  ق 49/52

225. 
ــــــــ عــــــــالوة طبیعــــــــة العمــــــــل  ـ
لمنتســبي الحــرس البلــدي ـ 

  .أساسها

  752  2/12/2007  ق 109/53
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226. 

ــــــ عــــــالوة المبیـــــت ال تتســــــم 
ـــــة والتجـــــدد  أســـــاس -بالدوری

  .ذلك
 

 630 24/6/2007 ق 101/53

227. 

ـ االنقطـاع عـن العمـل الـذي 
ـــــة الفصـــــل مـــــن  ـــــرر عقوب یب
الخدمـــــــة، یجـــــــب أن یكـــــــون 
انقطاعـــا اختیـــارا مـــن جانـــب 

ـــك ـ  -الموظـــف ـــف ذل تخل
 .أثره

 89 21/1/2007 ق 47/52

228. 

المســـــتخدم بعقـــــد عمـــــل مـــــع 
ر جهــة عامــة یعتبــر فــي نظــ

بیـان  -القانون موظفا عامـا 
 .ذلك

 566 3/6/2007 ق 67/53

229. 
ـــل النقـــدي لإلجـــازات  -المقاب

 .شرطه  -استحقاقه
 334 1/4/2007 ق 52/52

230. 
 -الموظـــــف المجنـــــد إلزامیـــــا

انقطاعـــــه عـــــن العمـــــل بعـــــد 
 .أثره-انفكاكه

 484 13/5/2007 ق 30/53
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231. 

ــــــــــل بنوعیــــــــــه المكــــــــــاني  النق
والنــــــــــوعي، مــــــــــن الســــــــــلطة  

  .دارة ـ شرطهالتقدیریة لإل
 

 321 25/3/2007 ق 119/52

232. 

ــــــــــل بنوعیــــــــــه المكــــــــــاني  النق
والنــــــــــوعي، مــــــــــن الســــــــــلطة 

  .التقدیریة لإلدارة ـ شرطه
  

  681  11/11/2007  ق 87/53

233. 

منــــــاط اســــــتحقاق الموظــــــف 
ألجــــــره هــــــو قیامــــــه بالعمــــــل 

  .المكلف به ـ بیان ذلك
  

  573  10/6/2007  ق 75/53

234. 

 -تعریفـــه  -ــــ موظـــف عـــام 
ه الصــــفة إســــباغ شــــروط هــــذ

  .علیه ـ بیان ذلك
  

  435  29/4/2007  ق 28/53
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235. 

نـــدب الموظـــف علـــى ســـبیل 
انتهـــاء المـــدة  ،مدتـــه،التفـــرغ 

دون أن تتخــــــذ جهــــــة اإلدارة 
  . إجراء بشأنه ـ أثره

  157  11/2/2007  ق 94/52

236. 

  نزع ملكیة
ــــزع الملكیــــة  االختصــــاص بن
للمنفعـــــــــــة العامـــــــــــة منـــــــــــوط 

للشـــعبیات باللجـــان الشـــعبیة 
أســــــاس   -ولــــــیس بأمنائهــــــا

  .ذلك
  

  274  11/3/2007  ق 2/53

  

  

237. 
ـ نزع الملكیة للمنفعـة العامـة 
تقـــدیره متـــروك لجهـــة اإلدارة 

  . شرطه -

  274  11/3/2007  ق 2/53

238. 

ـ نزع الملكیة للمنفعـة العامـة 
تقـــدیره متـــروك لجهـــة اإلدارة 

  .شرطه -
  

  325  25/3/2007  ق 123/52

239. 

وجوب أن یتضـمن القـرار  -
ت العقــار بنــزع الملكیــة بیانــا

  -والمشـــروع ذي النفـــع العـــام
  .أثره  -تخلف ذلك

  

  193  4/3/2007  ق 55/52
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240. 

  نقض
ســـلطة محكمـــة الـــنقض فـــي 
الســــــماح بتقـــــــدیم مســـــــتندات 
وٕابـــداء دفـــاع جدیــــد لـــم یثــــر 
أمــام المحكمــة اإلداریــة ، أو 

  -فــــــــــي عریضــــــــــة الطعــــــــــن
  .شرطه

  

  11/3/2007  ق 85/52

  

  

240  

241. 

  نیابة عامة
ات المنــاط فــي اعتبــار قــرار -

النیابـــــة العامـــــة قضـــــائیة أو 
إداریة هو موضوعها، جـواز 
الطعـــــــــــن باإللغـــــــــــاء علـــــــــــى 
قراراتهــــــــــــــا اإلداریــــــــــــــة، دون 

  .بیان ذلك -القضائیة

  137  4/2/2007  ق 84/52

242. 

  وكالة
التوكیــل بالخصــومة ورفــع  -

  806  23/12/2007  ق 135/53  .شرطه-الدعوى 
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